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WYJŚCIE Z EGIPTU

I

zraelitów niechętnie wypuszczano - byli groźni, ale potrzebni jako tania siła robocza. Aby złamać
opór faraona, Bóg zesłał wpierw 9 plag; wreszcie przeszedł przez Egipt jednej nocy, powodując śmierć
całego, pierworodnego stworzenia. Ale naród wybrany ominął. Czy poprzedził to jakiś fakt? Bez wątpienia. Otóż, przed ową nocą, każda rodzina zabiła baranka (złożyła krwawą ofiarę), a następnie spożyła jego ciało. Krwią zwierzęcia posmarowano odrzwia domostw, na znak przynależności do Boga. Nazajutrz,
gdy królestwo ogarnęła żałoba - faraon uwolnił Izraela.
Największe święto żydowskie upamiętnia tamto wydarzenie - Pesach (co znaczy: Ominięcie), przechodzące w Święto Przaśników (7 dni od dnia 15 Nissan, a dokładnie - od wieczora 14 Nissan, czyli od godziny zabicia baranka paschalnego). W kalendarzu gregoriańskim jest to święto ruchome i przypada w
miesiącach marzec - kwiecień.
Porządek uczty paschalnej - sederu
(w chrystiaństwie znanej jako Ostatnia Wieczerza, lub Pascha
Nowego Testamentu):
1. Kadesz - błogosławieństwo chwalące Boga za nadanie
świąt Izraelowi.
2. Rechac - rytualne obmycie rąk.
3. Karpas - zanurzenie pietruszki w słonej wodzie.
4. Jachac - podział na 2 części środkowego placka trzywarstwowej macy (przaśnego chleba) i schowanie jednej części,
zwanej Afikoman (co znaczy: Deser, lub: Ja przyszedłem),
aby szukały jej dzieci.
5. Magid - recytowanie hagady (przypowieści) i modlitwy.
6. Rachca - obmycie rąk przed podzieleniem macy.
7. Moci - błogosławieństwo nad chlebem.
8. Maca - zjedzenie górnej i połowy środkowej warstwy macy.
9. Maror - spożycie gorzkich ziół maczanych w charoset.
10. Korech - zjedzenie dolnej macy wraz z ziołami.
11. Szulchan aruch - spożycie posiłku (opieczonej kości
i jajka. Przed zburzeniem Świątyni Jerozolimskiej był
nim baranek ofiarny).
12. Cafun - znalezienie przez dzieci i spożycie Afikoman.
13. Barech - błogosławieństwo po posiłku.
14. Hallel - czytanie psalmów biblijnych.
15. Nirca - ustawienie pucharu z winem dla Eliasza,
proroka poprzedzającego Mesjasza, albo samego Mesjasza.

To po ten puchar sięgnął Jezus, gdy skończono Ostatnią Wieczerzę. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa (Łk. 22, 20).
Jezus Chrystus - Baranek Boga, został ukrzyżowany 14 Nissan, gdy Żydzi zabijali swoje baranki paschalne. Jego ofiara poprzedza uwolnienie ludzi z niewoli grzechu. Jak Izraelici opuścili Egipt i szli do
Ziemi Obiecanej - tak uczniowie Pana Jezusa Chrystusa (z „Egiptu oraz Sodomy”, którymi dla nich jest
cały świat) zmierzają do Królestwa Boga. A ich zwłoki spoczną na placu wielkiego miasta, które duchowo nazywa się Sodomą i Egiptem; gdzie też ich Pan został ukrzyżowany (Obj. 11, 8; NBG).Trudzą
się i mozolą aż do czasu, gdy sam Pan nie wyzwoli ich z niewoli grzechu (wyciągnie spod Prawa Mojżesza, względnie drzewa Wiadomości Dobrego i Złego). Zatem Jezus mówił do Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeśli wy wytrwacie w moim słowie, na pewno jesteście moimi uczniami; i poznacie prawdę, a prawda
was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: Jesteśmy nasieniem Abrahama i nikt, nigdy nie jest poddany. Jakże ty
mówisz: Staniecie się wolni? Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy,
kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie mieszka w domu na wieczność, ale Syn
mieszka na wieczność. Zatem jeśli Syn was wyzwoli - będziecie prawdziwie wolni (Jan 8,31-36; NBG)

